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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Sandra Bergström

2017-02-08

Dnr KS 2017-492

Kommunstyrelsen

Taxa för utlämnande av kopior med mera av allmänna
handlingar
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till ny taxa tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till ny taxa godkänns och gäller från och med 1 mars 2018.
Ärende
En översyn av gällande taxa för utlämnande av kopior med mera av allmänna
handlingar är befogad med anledning av de nya betalningsmetoder samt de nya
media som finns. Härutöver bör en justering av taxan vid utlämnande av
allmän handling ske.
Vid en översyn av taxan har det från kommunens förvaltningar framkommit
önskemål om fler betalningsmetoder för att underlätta hanteringen på
enheterna.
I förslaget justeras taxan uppåt för att hamna i nivå med andra
kommuner/statliga myndigheter enligt följande:

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Typ av handling
Kopia och utskrift på papper som
lämnas ut eller skickas med telefax,
eller digitala handlingar som skickas
med e-post

Avskrift eller bestyrkt kopia
Kopia på ljud, bild och andra digitala
upptagningar

Omfattning
Upp till 9 sidor

Avgift
Ingen avgift

10 sidor
För varje sida
därutöver
Per påbörjad
fjärdedels timme
Per påbörjad
fjärdedels timme

60 kronor
6 kr/sida
125 kr
125 kr
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Bakgrund
Nuvarande taxa för utlämnande av kopior med mera av allmänna handlingar
fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2012. Verksamheterna har framfört
önskemål om en översyn av taxan. Dels med anledning av att det idag finns fler
betalningsmetoder som skulle underlätta hanteringen vid utlämning av
handlingar, dels med anledning av att nivån på avgifterna är låg.
I verksamheterna togs kontantkassor bort för ett antal år sedan och det har varit
svårt att hitta andra sätt att hantera betalningen. Idag finns möjligheten att
betala med Swish vilket kommer underlätta hanteringen. Med anledning av den
enskildes rätt att vara anonym vid begäran av allmän handling är kommunen
skyldig att även fortsättningsvis lämna ut handlingar mot kontant betalning,
vilket måste hanteras i taxan.
Vidare finns behov av att i taxan ta betalt för elektroniska handlingar som
skickas via e-post. Likt den statliga avgiftsförordningen bör det inte skilja i
kostnad beroende av om handlingen lämnas ut på papper eller per e-post.
Utöver ovanstående ändringar innefattar förslaget dessutom en taxa för
avskrift/ bestyrkt kopia samt för digital upptagning där kostnaden är kopplad
till hur lång tid som tas i anspråk.
I förslaget justeras taxan uppåt för att hamna i nivå med andra
kommuner/statliga myndigheter. Vid en jämförelse har följande framkommit:
Omfattning
Förslag Linköpings
Upp till 9 sidor
kommun
Kopia och utskrift på
10 sidor
papper som lämnas ut eller
skickas med telefax, eller
digitala handlingar som
skickas med e-post
För varje sida därutöver
Avskrift eller bestyrkt
Per påbörjad fjärdedels
kopia
timme
Kopia på ljud, bild och
Per påbörjad fjärdedels
andra digitala upptagningar timme

Avgift
Ingen avgift

Norrköpings kommun

Ingen avgift
50 kr
2 kr/sida

Avskrift/bestyrkt kopia
Digital upptagning

Upp till 9 sidor
10 sidor
För varje sida utöver
Per påbörjad fjärdedels
timme
Per påbörjad fjärdedels
timme

60 kronor

6 kr/sida
125 kr
125 kr

125 kr
125 kr
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Region Östergötland

Linköpings universitet
(myndighet)

Avskrift/bestyrkt kopia

Upp till 9 sidor
10 sidor
för varje sida utöver

ingen avgift
60 kr
6 kr/sida

Upp till 9 sidor
10 sidor
för varje sida utöver
Per påbörjad fjärdedels
timme

Ingen avgift
50 kr
2 kr/sida
90 kr

För att säkerställa att det blir en enhetlig rutin för kommunen vid utlämning av
allmänna handlingar kommer en instruktion kopplad till taxan tas fram och
förankras hos berörda.
Legalitet
Enligt 8 kap 3b § kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. Kommuner får inte ta ut avgifter för tjänster
och nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det inte är särskilt
föreskrivet.
Kommuner får inte ta ut höge avgifter än som svarar mot kostnaden för de
tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller enligt 8 kap 3c §
kommunallagen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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